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Vào tháng 11 năm 2008, nhóm ICS ra đời như một dự án hướng 
đến hình ảnh tích cực về Người đồng tính nữ, đồng tính nam, 
song tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam của Viện Nghiên 
cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE). Trước năm 2008, 
cộng đồng LGBT tại Việt Nam phần lớn là “vô hình”. Những 
người LGBT phải đối mặt với nhiều thách thức: sự phân biệt đối 
xử của những người không phải LGBT, các cặp đôi đồng tính 
và các hộ gia đình do các cặp đồng tính đứng đầu không có đủ 
tư cách để được bảo vệ về mặt pháp lý giống như cặp đôi dị 
tính được hưởng, đồng tính thường được coi là một điều cấm 
kỵ hoặc đi ngược lại truyền thống Việt Nam, v.v ... Rõ ràng, việc 
nâng cao nhận thức từ xã hội, nhu cầu dịch vụ từ cộng đồng 
LGBT và gia tăng sự diện diện của cộng đồng LGBT trở nên vô 
cùng cần thiết.
 
Đại diện của các diễn đàn phổ biến trong cộng đồng LGBT vào 
lúc đó đã được tập hợp lại để nâng cao năng lực của họ thông 
qua các hoạt động chia sẻ, tập huấn... Dự án cũng đã tổ chức 
tập huấn, tham vấn cho các nhà báo về các vấn đề LGBT. Kể từ 
đó, nhận ra tầm quan trọng của việc có một tổ chức được quản 
lý bởi cộng đồng, nhóm ICS đã được phát triển thành Trung 
tâm ICS vào năm 2011.
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TÓM LƯỢC
Tài liệu mô tả hoạt động của chương trình phát triển năng 
lực lãnh đạo LGBTI+ VietNam qua các năm từ 2014-2020, 
với những đặc điểm và hoạt động chính. Bản tài liệu cũng 
nêu lên các thành tựu cơ bản và bối cảnh thực tế trong suốt 
chặng đường ViLEAD trải qua, những khó khăn và những 
giá trị đóng góp cho sự thay đổi xã hội mà ViLEAD đã tạo 
ra. Tài liệu cũng chỉ ra những điểm tương đồng rõ nét giữa 
những thăng tiến của cộng đồng LGBTI+ nói chung tương 
thích rõ nét với mô hình Lý thuyết thay đổi. Trong một dự 
định gần, ICS đề xuất những ý tưởng cho chương trình đào 
tạo trong thời gian sắp tới với định hướng phát triển bền 
vững và tạo đội ngũ kế thừa cho cộng đồng hưởng lợi. 

Bản tài liệu sử dụng các thông tin từ các mùa ViLEAD đã 
được ghi nhận, những bài viết kỷ yếu và bài học kinh nghiệm 
mà ICS và các học viên đã trải qua. Bên cạnh đó, báo cáo 
thu nhận những ý kiến trực tiếp và những phản hồi của các 
ViLEAD và những thành viên đóng góp cho sự thành công 
của chương trình, và cho sự thăng tiến của các học viên.

VietPride 2018
Phố đi bộ Nguyễn Huệ
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A. MÔ TẢ
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ViLEAD | 6 



TỪ

2008

Phong trào vận động quyền của người Đồng tính, Song tính và 
Chuyển giới (“Phong trào LGBT”) tại Việt Nam khởi phát từ năm 
2008 với sự ra đời của một nhóm các nhà hoạt động trẻ là LGBT. 
Ba năm sau, nhóm trở thành tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền 
LGBT tại Việt Nam: Trung tâm ICS. Cùng với sự trưởng thành 
của ICS từ 2011 đến 2013, hàng chục nhóm LGBT tại các địa 
phương đã kết nối và thành lập, tham gia vào quá trình vận động 
xã hội, vận động chính sách, cung cấp các dịch vụ dành cho cộng 
đồng. Các hoạt động này bước đầu đạt được những thành công 
nhất định, đóng góp vào sự hiện diện và tiếng nói của người 
LGBT với xã hội.

Chuỗi hoạt động VietPride từ 2012 tổ chức ở Hà Nội, và lớn 
mạnh dần vào 2013 tổ chức ở 13 tình thành cả nước, 2014 
đã có mặt trên 20 tỉnh. Một câu hỏi đặt ra trong những năm 
2013-2014 là làm sao để các địa phương có thể duy trì hoạt 
động và kết nối với ICS trong cấc hoạt động cho cộng đồng 
được, mà không có ICS hiện diện! Sau VietPride 2014, Nhận ra 
rằng sự trưởng thành của cộng đồng là cốt lõi cho sự lớn mạnh 
của phong trào, Trung tâm ICS đã xây dựng ViLEAD - Chương 
trình Phát triển Năng lực Lãnh đạo LGBT đầu tiên tại Việt Nam 
- với mục tiêu phát triển năng lực kỹ thuật và tổ chức để cộng 
đồng LGBT có thể tự giải quyết các vấn đề đang gặp phải tại địa 
phương mình.

TỪ

2012

Mục đích của ViLEAD những ngày đầu: Xây dựng đội ngũ lãnh 
đạo trẻ ở các địa phương trên khắp cả nước thành một mạng 
lưới, họ có sự kết nối với nhau và gắn kết với ICS. Khi các chương 
trình được triển khai, kêu gọi các leader cùng đứng lên với ICS 
để tổ chức và hoạt động. ICS sẽ là điểm kết nối ý tưởng của 
các nhà lãnh đạo trẻ đưa ra các hoạt động cho phong trào cộng 
đồng. ViLEAD hướng tới củng cố vai trò của các bạn trẻ trong 
cộng đồng tự lãnh đạo, tự đứng lên và duy trì hoạt động của 
chính địa phương mình.

MỤC ĐÍCH

ViLEAD

1. BỐI CẢNH ViLEAD HÌNH THÀNH

ViLEAD 2018
Cần Giờ
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2. NGUỒN TÀI TRỢ QUA CÁC NĂM

CÁC NGUỒN TÀI TRỢ VILEAD
QUA CÁC MÙA 2014 - 2020

3. MỤC TIÊU CỦA ViLEAD
MONG MUỐN NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CHÍNH NHỮNG ĐẠI DIỆN 
CỦA CỘNG ĐỒNG LGBT, TỪ ĐÓ GIÚP CHO CỘNG ĐỒNG CÓ THỂ GIẢI 
QUYẾT ĐƯỢC CÁC VẤN ĐỀ CỦA HỌ TẠI ĐỊA PHƯƠNG VÀ THAM GIA 
PHONG TRÀO CHUNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG QUYỀN LGBT TRÊN 

CẢ NƯỚC.

ICS HỖ TRỢ CÁC NGUỒN LỰC CHO CỘNG ĐỒNG
LÀ NGƯỜI GIỮ NGỌN LỬA ĐI SUỐT HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH, ĐƯỢC KHUYẾN 
KHÍCH LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ HỌ MUỐN VÀ KHÔNG BỊ HẠN CHẾ VỀ PHẠM VI, 

ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN VÀ CỘNG ĐỒNG.

Mục đích của ViLEAD là xây 
dựng hình ảnh người LGBT tại 
Việt Nam,  được gia đình người 
thân chấp nhận, tăng tính 
hiện diện của cộng đồng ở địa 
phương mình.

Trong giai đoạn này, ViLEAD 
hoạt động với sứ mệnh làm tăng 
sức mạnh cộng đồng, hướng 
đến cộng đồng tự lập và trưởng 
thành, có khả năng tự quyết 

những vấn đề của mình.

2014
-

2015

2016
-

2020

Ngày hội Nguồn lực cộng đồng
TP.HCM - 2018
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• Là các cá nhân thuộc cộng đồng 
LGBTI+.

• Là công dân Việt Nam và đang sinh 
sống tại Việt Nam.

• Là những người đồng minh ủng hộ 
cho phong trào vận động quyền 
của cộng đồng đến từ khắp nơi 
của cả nước.

Học viên của ViLEAD (ViLEADers) 
là các bạn trên 18 tuổi với chung 
một mục tiêu mang lại một xã 
hội công bằng và bình đẳng, ở 
đó, người LGBT được tôn trọng 
và thừa hưởng đẩy đủ các quyền 
chính đáng theo pháp luật:

4.HỌC VIÊN CỦA ViLEAD HỌ LÀ AI

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN THAM DỰ QUA CÁC MÙA V iLEAD

ĐỘ TUỔI:
Hầu hết trong độ tuổi trẻ, từ 18 – 25 tuổi, rất chú ý độ tuổi phải trên 18 tuổi 
cũng để hạn chế các rủi ro về mặt pháp lý như đủ sự trưởng thành để có thể 
tự quyết định và chịu trách nhiệm với việc làm của mình.

CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO:
Không đều nhau trong những mùa đầu, tới 2018 thì chất lượng và kiến thức 
nền tảng các học viên tương đối đều nhau.

Trải qua nhiều khóa học từ năm 2014 đến nay, tất cả các học viên 
ViLEAD vẫn không ngừng học hỏi để phát triển bản thân và đóng góp 
bằng nhiều cách khách nhau vào tiến trình vận động vì quyền của 
cộng đồng LGBTI tại Việt Nam.

THAY ĐỔI NHẬN THỨC XÃ HỘI
NÓI CHUNG VỀ LGBTI+

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG
HỌC ĐƯỜNG/ NƠI LÀM VIỆC/ NƠI SINH SỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG LGBTI+

THÚC ĐẨY NHẬN THỨC TÍCH CỰC CỦA NGƯỜI LGBTI+
VỀ BẢN THÂN HOẶC VỀ CỘNG ĐỒNG

THÚC ĐẨY TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI LGBTI+
TRONG VIỆC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

CÓ Ý TƯỞNG
HƯỚNG ĐẾN MỘT TRONG NHỮNG MỤC TIÊU SAU
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B. ViLEAD ĐÃ 
THỰC HIỆN NHƯ 

THẾ NÀO VÀ 
ĐẠT ĐƯỢC GÌ
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ViLEAD
2014

Tháng 05/2014

21 lãnh đạo trẻ của cộng đồng LGBT
trên khắp cả nước.

Bình Thuận

• Kiến thức LGBT cơ bản và nâng cao
• Kiến thức về phân tích tác động của dự 

án, thiết kế và thực hiện dự án, kỹ năng 
truyền thông. 

• Cá tính làm việc của nhau để hiểu và tôn 
trọng nhau

• Học cách tiếp cận dựa trên quyền mà 
ICS đã theo đuổi ngay từ những ngày đầu 
thành lập.

Duy trì và phát triển nhóm, các đề xuất được 
gửi về tập trung vào chủ đề giảm kỳ thị xã 
hội, theo đúng mục tiêu của ICS định hướng.
Các đề xuất được phê duyệt và cấp kinh phí 
thực hiện.

THỜI GIAN

SỐ LƯỢNG
THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

KẾT QUẢ

MÙA 2014 + 2015

ViLEAD
2015

Tháng 04/2015

24 đại diện từ 17 nhóm LGBT
và người ủng hộ.

Bình Dương

• 02 khóa tập huấn
• 02 chương trình hỗ trợ sáng kiến 
• Các khóa tập huấn tập trung vào phát 

triển nhóm và xây dựng kỹ năng; duy trì 
và giữ lửa cộng đồng; và huấn luyện.

Một số nhóm cộng đồng được thành lập
từ kết quả của ViLEAD 2014-2015. 
14 sáng kiến đã được thực hiện với các mục 
tiêu:
• cải thiện môi trường học đường, nơi làm 

việc, sinh sống tại địa phương; 
• thúc đẩy nhận thức tích cực của người 

LGBT về bản thân và cộng đồng; 
• thúc đẩy tiếng nói của người LGBT trong 

việc vận động chính sách.
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Mỗi ViLEADers khi tham gia chương trình đào tạo xong sẽ quay về với địa phương 
của mình lan tỏa sức mạnh và chia sẻ niềm tự hào của

cộng đồng LGBT Việt Nam.
Giai đoạn huấn luyện tập trung vào hỗ trợ xây dựng nhóm, tổ chức hoạt động hiệu 
quả và minh bạch, kết nối các nhóm địa phương hợp tác cùng nhau, phát triển tính 

lãnh đạo của các nhóm.
Sự thay đổi lớn nhất từ các thủ lĩnh trẻ sau ViLEAD:
ĐOÀN KẾT – TRÁCH NHIỆM – TRƯỞNG THÀNH

CECEM được mời để xây dựng năng lực cho thế hệ mới về phong trào, 
ViLEAD 2014 là chương trình đầu tiên thu hút các gương mặt trẻ mà 
chưa từng tham gia các phong trào hay hoạt động nào trước đó. Cho 
tới giờ vẫn có những gương mặt khá là thủ lĩnh phong trào như Phạm 
Khánh Bình - Hà Nội Queer, Trương Như Ngọc - ICS. Toàn bộ nhân viên 
ICS đi cùng và dành rất nhiều tâm huyết cho hoạt động của ViLEAD 
mùa đầu tiên, các hoạt động truy62n cảm hứng. Năng lượng của các 
ViLEADER những mùa đầu rất lớn và tích cực. Tinh thần 2014-2015 
là đang có ảnh hưởng từ vận động luật hôn nhân đồng giới chưa thành 
công, nhưng hoạt động lại có sự ảnh hưởng lớn đến cộng đồng xã hội.
- Ms. Linh Nguyễn, CECEM, Giảng viên ViLEAD

Tôi ấn tượng với bài học về quản lý cảm xúc trong ViLEAD năm nay. Quản 
lý cảm xúc không phải là bỏ qua, thay đổi cảm xúc đang có mà là nhận 
biết được đúng cảm xúc, lý giải nó và tìm cách ứng xử phù hợp. Với vai 
trò leader phải chịu nhiều áp lực, đưa ra quyết định nên quản lý và cân 
bằng cảm xúc là một bài học quý giá trong làm việc nhóm và truyền lửa 
đến các thành viên trong nhóm. ViLEAD trong tôi là TRƯỞNG THÀNH. 
- Ms. Vũ Kiều Oanh, ViLEADER năm 2014

Khoá học ViLEAD giúp tôi mở mang rất nhiều thứ. Những bài học về 
quản lý cảm xúc, cách tiếp cận truyền thông, giữ lửa và truyền lửa đã 
mở ra trong tôi một tầm nhìn mới, có thể không rộng hơn ai, nhưng đủ 
để tôi có thể tự tin nói rằng: tôi trưởng thành hơn tôi ngày hôm qua. 
ViLEAD trong tôi là “MỘT ĐÔI GIÀY CAO GÓT”. Nó giúp tôi cao hơn, 
tự tin hơn, trưởng thành hơn. Có thể nó khiến tôi bước chậm đi, nhưng 
chậm để đủ thời gian quan sát xung quanh, chậm để nhìn lại bản thân 
mình, chậm và đủ duyên để mọi người có thể dõi theo từng bước chân 
tôi. - Ms. Lê Hân Nghi, ViLEADER năm 2014

ViLEAD 2014
TP.HCM

ViLEAD 2015
Bình Dương

ViLEAD | 18 



ViLEAD 2016
TP.HCM

ViLEAD 2016 - HÀNH TRÌNH 
NHỮNG NGƯỜI GIỮ LỬA

Tháng 01/2016

17 ứng viên đã được lựa chọn trong 120 đơn đăng 
ký gửi về - căn cứ trên các tiêu chí: đa dạng cả về 
địa lý, mối quan tâm và nhiệt huyết với các hoạt 

động cộng đồng, sự đa dạng và SOGIE.

Tp.HCM

Phương thức nổi bật: Có sự tham gia của các Mentor 
độc lập và một số Mentor trưởng thành từ 2014-2015.

Nội dung: 
• Kiến thức về đa dạng tính dục 
• Sức khỏe tâm trí
• Lãnh đạo nhóm
• Lãnh đạo cộng đồng
• Phong trào LGBTQ địa phương và khu vực, thế giới

ViLEAD 2016 đã mang lại cho các học viên những trải 
nghiệm bổ ích, truyền cảm hứng và đóng góp vào việc 
giải quyết các vấn đề mà người LGBTI+ gặp phải tại các 
địa phương

THỜI GIAN

SỐ LƯỢNG
THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

KẾT QUẢ
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ViLEAD 2018 - CÂU CHUYỆN
CỦA SỰ THAY ĐỔI

Tháng 10/2018

15 học viên đến từ các hội nhóm lớn nhỏ trong cả 
nước.

Cần Giờ - Tp.HCM

Các giảng viên là chuyên gia trong những mảng 
hoạt động về nhân quyền, huy động cộng đồng, tài 
chính, truyền thông, gây quỹ, thiết kế và quản lý dự 
án
Phương thức Tổ chức: Giới thiệu cho mỗi 2 học viên 
một người hướng dẫn phù hợp với những gì các 
học viên cần. Người hướng dẫn chính là những ViL-
EADers và người hướng dẫn đến từ những chương 
trình ViLEAD các mùa trước – các Mentor.

• 15 học viên với 15 ý tưởng/đề xuất và sáng kiến 
được nhóm giảng viên góp ý, hướng dẫn và hỗ 
trợ cho việc nộp đơn xin tài trợ và gây quỹ.

• Thực hiện sáng kiến: Câu chuyện thành công của 
ViLEADers

Xem thêm phụ lục 1 - Những câu chuyện của sự thay đổi

THỜI GIAN

SỐ LƯỢNG
THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

KẾT QUẢ
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ViLEAD 2020
CÁC SÁNG KIẾN VẬN ĐỘNG 

QUYỀN CỦA CỘNG ĐỒNG
LGBTI+ KHU VỰC PHÍA NAM

Kết quả ấn tượng của ViLEAD 2020: Thông qua “Hội chợ ý tưởng” - các học viên ViLEAD 2020 trình bày các dự án của cá nhân/nhóm, với sự tham gia, 
góp ý, đánh giá từ các khách mời là nhà tài trợ, các tổ chức/dự án khác. Các khách mời và người tham dự chọn ra 3 dự án “sáng giá nhất” để các học viên 
có thêm cơ hội được nhận tài trợ cho dự án của mình.

Có 03 học viên ViLEAD cũ và mới tự ứng cử để tham gia cuộc họp chiến lược hoạt động năm 2021. Những người tham dự bình chọn ra 01 ứng cử viên 
phù hợp nhất với các tiêu chí của chương trình, và Nguyễn Kyn đã được chọn là người đại diện cho các học viên ViLEAD tham gia xây dựng chiến lược 
cùng ICS.

Phase 1

Tháng 7/ 2020

13 học viên được lựa chọn từ hơn 30 hồ sơ đăng 
ký, thuộc nhiều tổ chức/nhóm cộng đồng từ các 

địa phương trong cả nước.

Online – kết nối trên nền tảng Google Meet

6 giảng viên, am hiểu nhiều lĩnh vực về Luật pháp, 
quyền, phát triển dự án, hiện đang làm việc tại VN 

và nước ngoài.

Cập nhật kiến thức pháp luật, quyền; Vận động và 
xây dựng nguồn lực – Phát triển tổ chức trong bối 

cảnh hiện tại.

SỐ LƯỢNG
THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GIẢNG VIÊN

NỘI DUNG 
CHÍNH

Phase 2

Tháng 11/ 2020

10 học viên là những ViLEADers trẻ lần đầu tiên 
tham dự, hiện đang hoạt động trong cộng đồng 

với nhiều lĩnh vực đa dạng.

Offline – với sự tham gia của 4 mentor

Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu
Các mentor từ những mùa trước

SOGIE nâng cao; Xây dựng thông điệp, branding 
và leadership; Kiến thức cơ bản về chăm sóc sức 

khỏe tâm thần
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ViLEAD 2018
Cần Giờ Resort

Mô hình Lý thuyết Thay đổi (Theory of Change – ToC) thực hiện trên 
5 cấp độ, khởi đầu từ việc tiếp cận cá nhân người LGBTI để lan tỏa ra 
cộng đồng và tạo thành phong trào Nhân quyền toàn cầu.

TIẾN TRÌNH CHUNG CHO ViLEAD 
TỔNG THỂ VÀ TỪNG MÙA 

Xây dựng bảng hỏi
khảo sát câu hỏi.

Xây dựng mẫu điền 
thông tin để tuyển 
dụng ứng viên

Thông báo mở
đơn đăng ký.

Thông báo mở
đơn đăng ký.

Phỏng vấn 2 vòng
Hoạt động đã làm ở 

địa phương
Những ý tưởng cho 

tương lai

ICS ĐÃ XÂY DỰNG MỘT QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VỚI CÁC 
BƯỚC CẦN THIẾT. 

Để giải quyết vấn đề khi tuyển ứng viên:

ĐỔI HÌNH GỐC

• Làm cách nào để chọn được đúng người tham gia vào chương trình?
• Làm sao để đáp ứng nhu cầu thật sự của cộng đồng chứ không mang 

tính chủ quan của ICS?
• Cần gì và cần năng cao năng lực gì?
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CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN MÔ HÌNH 
LÝ THUYẾT THAY ĐỔI CỦA ViLEAD 

2014 2015 2016 2017 2018

Cá nhân

MÔ HÌNH LÝ THUYẾT THAY ĐỔI (THEORY OF CHANGE – TOC)
Thực hiện trên 5 cấp độ, khởi đầu từ việc tiếp cận cá nhân người LGBTI để lan tỏa ra 

cộng đồng và tạo thành phong trào Nhân quyền toàn cầu

NHỮNG THANG ĐO CHO TIẾN TRÌNH THAY ĐỔI, ĐƯỢC ÁP DỤNG BỞI NHỮNG THÀNH CÔNG THEO TỪNG CẤP ĐỘ, TỪ CÁ NHÂN TỚI SỰ 
PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG LƯỚI Ở QUY MÔ TOÀN CẦU: VỚI BƯỚC TIẾN NHANH – CHẬM KHÁC NHAU THEO TỪNG THỜI KỲ:

• Năm 2014 tiến trình bắt đầu với sự thăng tiến của cá nhân – thay đổi từ cá nhân là những nhân tố mới mẻ trong cộng đồng. 
• Liên tiếp theo đó là 2015 tạo dấu ấn bởi một loạt những nhóm cộng đồng được tham gia vào tiến trình của sự thay đổi và nâng cao kiến thức, khả năng quản trị và lãnh 

đạo nhóm. 
• Tạo nên một bước đột phá đỉnh cao trong tiến trình là 2016 với sự thành lập và đi vào hoạt động với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội nói chung và cộng 

đồng LBBTI+ nói riêng, bằng một loạt những hoạt động mở rộng ra phạm vi quốc gia và trên lĩnh vực hoạt động về quyền, vận động chính sách, đối thoại và trao đổi ý kiến 
với cơ quan lập pháp về Luật hôn nhân gia đình, chuyển đối giới tính v.v… Cùng với mục tiêu thăng tiến cá nhân không ngừng, ghi nhận những nhân tố nổi bật khởi xướng 
trong các phong trào cộng đồng, họ quay trở lại và trở thành những nhà lãnh đạo của các tổ chức chính thức và có tầm ảnh hưởng trên các diễn đàn trong nước. 

• 2018 là năm đánh dấu những sự kiện mở ra tầm quốc tế khi những thành viên của ViLEAD trở thành lãnh đạo của một số tổ chức và mạng lưới LGBTI+ ở khu vực và Châu 
Á Thái Bình Dương. Sự trưởng thành của ViLEADers từng bước thăng tiến và tham gia sâu vào mạng lưới trong tiến trình thăng tiến cộng đồng LGBTI+ toàn cầu là những 
minh chứng đảm bảo cho tiến trình thay đổi và tự chủ của cộng đồng ViLEADer Việt Nam.
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ViLEAD thực sự làm em thay đổi dù mới trong mấy tháng. Lúc 
đầu em không hình dung ra sẽ học được những kiến thức ViL-
EAD, nhưng em rất thích và muốn được học chuyên môn, thêm 
trải nghiệm của những việc các anh chị làm. Những gì em học 
được giúp em đúc kết lại hành trình học tập của mình trong suốt 
mấy năm trước, kiến thức về luật, về quyền giúp em tham gia các 
hội thảo hay diễn đàn được tự tin, và tiếp thu được nhiều kiến 
thức thực sự quý. Một số kiến thức mới mà em học được như là 
một nguồn động lực, vì cho tới giờ dù đã lãnh đạo một nhóm mấy 
năm nay nhưng em mới vỡ ra được vấn đề, và mấy tháng nay em 

áp dụng những cách thức làm việc đó thì đã giúp em và nhóm em đạt được những 
thành tựu nhất định mà trước giờ em vẫn loay hoay nhưng chưa tìm được cách thức 
phù hợp nhất. Em cũng được nhiều anh chị và tham gia các diễn đàn cũng thừa nhận 
sự thay đổi và trưởng thành của em, thì em cũng rất tự hào để nói rằng em có được là 
nhờ học ViLEAD.

CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN MÔ HÌNH
LÝ THUYẾT THAY ĐỔI CỦA ViLEAD 

Thời điểm đầu tập trung nhiều vào việc thay đổi thái độ và truyền cảm hứng, để tạo 
nền tảng cho các bạn trẻ, những năm gần đây thì tăng hàm lượng kiến thức hơn để 
phát triển kỹ năng và tạo bề dầy cho kiến thức. Các hoạt động và hướng làm việc đa 
dạng hơn theo thời gian. Tuy nhiên, sự gắn bó các nhóm trong từng năm có sự khác 
biệt so với những năm trước. Sự đầu tư của ICS những năm đầu có sự tâp trung nguồn 
lực và đặt nền tảng cho ViLEAD những năm đầu thật vững, để từ 2018 thì các bạn trẻ 
có cơ hội tự chủ hơn do nguồn lực của ICS cũng hạn chế hơn trước. Nhu cầu của hai 
giai đoạn khác nhau nên tập trung theo hai hướng khác nhau, cụ thể là có sự tham gia 
của chuyên gia trao đổi bổ sung kiến thức về sức khỏe tâm trí, một vài lĩnh vực chuyên 
biệt, trở nên phong phú hơn về chuyên môn, đáp ứng khá tốt nhu cầu thực tế của tiến 
trình phát triển xã hội.

MS. LINH NGUYỄN - CECEM - GIẢNG VIÊN ViLEADMS. YURI - ViLEADER 2020
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C. PHÂN TÍCH 
BÀI HỌC KINH 

NGHIỆM
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Sự kiện

Mùa ViLEAD đầu tiên.

Đứng trước nguy cơ phải 
ngưng ViLEAD vì hết 
kinh phí hoạt động, ICS
đã tìm được nguồn tài 
trợ từ COC để tiếp tục 
và duy trì  ViLEAD tới 
2020.

Có sự tham gia của men-
tor.
Cộng hưởng từ nhiều 
dự án khác: Transcore, 
NextGEN, Rainbow 
School, …

Ảnh hưởng dịch CoVid 
19, thời gian tổ chức bị 
thay đổi và chuyển sang 
hình thức học phase 1 
online – phase 2 offline.

Sự thay đổi

Mở ra phong trào các hoạt 
động nâng cao năng lực 
cho cộng đồng lãnh đạo 
LGBTI+.

Mentor của ViLEAD được 
tuyển dụng từ các ViL-
EADers trưởng thành từ 
các mùa trước.

ViLEAD phát triển theo 
hướng chủ động và lấy sức 
mạnh nội tại trong cộng 
đồng.
Một năm ấn tượng bởi sự 
trưởng thành và tập trung 
nguồn lực về nhân sự và 
tài chính để phát triển đội 
ngũ cộng đồng.

Những tương tác và các 
nền tảng ứng dụng phong 
phú được tổ chức và phát 
triển.
Các ý tưởng trình bày được 
tất cả hội đồng giám khảo 
(gồm 6 người điều hành) 
góp ý để hoàn thiện và kết 
thúc bằng gala đánh giá 
kết quả các ý tưởng dự án.

Khó khăn

Phong trào chưa có tiền lệ 
tại VN.

Nguồn tài chính có nguy cơ 
không tiếp tục ViLEAD.

Có rất nhiều hoạt động được 
mở ra, việc đáp ứng nguồn 
lực là một thách thức với 
ViLEAD trong khi vẫn có 
hàng loạt hoạt động dự án 
khác cũng đang cần nguồn 
lực.

Ảnh hưởng dịch Covid khiến 
cho việc thay đổi phương thức 
tổ chức.
Sự tham gia chưa hoàn toàn 
tập trung khi học online.
Kế hoạch cho ViLEAD hoặc 
kế hoạch cho chuỗi hoạt động 
nâng cao năng lực cho cộng 
đồng lãnh đạo bị đe dọa dừng 
lại do chấm dứt nguồn tài trợ.

2014
-

2015

2018

2016

2020

DẤU ẤN TẠO SỰ THAY ĐỔI
KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI & CÁC PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU ĐƯỢC ÁP DỤNG 

Thuận lợi

Sự ủng hộ rất lớn từ cộng 
đồng.

Tham gia hàng loạt diễn 
đàn trong nước và vùng 
Châu Á với các nhân tố 
nổi bật.
Nguồn lực Mentor 2014-
2016 trưởng thành để 
Mentor từ 2018.

Có nhiều dự án cộng 
hưởng đồng hành với ViL-
EAD, làm cho hiệu quả và 
sức tác động cộng đồng 
tăng lên nhanh chóng.

Thực hiện học online trên 
một số nền tảng mới, tạo 
thú vị.
Tổ chức phase 2 với sự 
hỗ trợ của các mentor với 
hình thức offline.

Phương án
tối ưu

Từ cấp độ 1 (Phát triển Cá nhân), ViL-
EAD chuyển mình sang giai đoạn 2 
(Phát triển cộng đồng).

Phát triển mạnh các nhân tố vượt trội 
và nâng lên vị trí quản trị và điều hành 
ViLEAD – một mô hình “Tăng trưởng tự 
thân của ViLEAD.”
 
Phạm vi hoạt động vươn ra tầm Châu 
Á và các tổ chức hoạt động về quyền.

Hình thành một cộng đồng trưởng 
thành từ chuỗi các hoạt động nâng cao 
năng lực => hướng tới thành lập tổ 
chức dân sự (CBO/CSO).

Xây dựng phương án hỗ trợ cho từng 
học viên với hình thức Mentor và phân 
tích ý tưởng dự án để kêu gọi nguồn tài 
trợ.
Đánh dấu sự trưởng thành của chính 
các ViLEADers các mùa – Các nhân tố 
trung tâm, toàn bộ ekip của Ban tổ chức 
là học viên các mùa trước của ViLEAD.
Xây dựng chiến lược vận động chính 
sách và ngân sách.
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KHỞI ĐẦU CHO GIAI ĐOẠN 2
ĐÁNH DẤU SỰ THAY ĐỔI:
NĂM 2016

Mô hình tìm lớp kế thừa và hoạt động Mentor 2016 được thiết kế với 
mong đợi tìm thêm nhân tố mới, nên những thành viên đã được giới thiệu 
từ những nhóm trưởng mùa trước, nên có rất nhiều bạn chưa có nền tảng 
kiến thức về chương trình hay hoạt động. Ý tưởng tìm lớp kế cận bắt đầu 
từ 2016, có sự đồng hành – Mentor, xây dựng mạng lưới cho lớp kế thừa, 
từ đó các mùa sau phát triển dựa trên việc mở rộng xây dựng đội ngủ kế 

cận và lan tỏa nhiều hơn cho cộng đồng lãnh đạo trẻ.

2016, các dự án và chương trình khác cộng hưởng cùng chiều với hoạt 
động của ViLEAD như: NextGen, Transcore, Rainbow Shool đều phát triển 
nâng cao năng lực => 2018 năng lực và chất lượng các nhóm được cải 

thiện rất nhiều.

Các nhân tố thành công được thể hiện trong tiến trình “Lý thuyết thay đổi” và được 
minh họa bởi một số câu chuyện điển hình như Linh Ngo, Ngọc Trương, Quang Anh, 
Mai Như Thiên Ân… Điểm nổi bật là 3 thành viên của các mùa hiện nay đã trở thành 
ban điều hành của ICS (Giám đốc, quản lý chương trình) và một số thành viên các 
mùa trở thành các Facilitor – giảng viên cho khóa học, mốt số nhân tố có ảnh hưởng 
lớn trong cộng đồng và dẫn dắt phong trào.

Mô hình lý thuyết thay đổi được áp dụng rất trùng khớp để thấy được Tiến trình 
nâng cao năng lực cho cộng đồng lãnh đạo được phát triển đúng hướng, nuôi dưỡng 
chính nhân tố bên trong và có thể hiện sự kế thừa thông qua đội ngũ học viên và 
Mentors.

Có thể năm 2014 là năm đánh dấu của cộng đồng thành lập hàng loạt 
cộng đồng địa phương tại các tỉnh, do năm đó các bạn được học ViLEAD 
được đẩy mạnh, hoạt động có chủ đích và khoa học hơn. Tới 2015 thì 
các bạn đã trưởng thành hơn nhiều để bắt đầu năm 2016 là trở thành 
thời kỳ đỉnh cao của hoạt động cộng đồng, các bạn tổ chức như Viet-
Pride và hoạt động các bạn chủ động làm rất tốt.
- Ms. Ngọc - Quản lý Chương trình ICS
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• Thiếu một trang thông tin tổng thể để điều phối hoạt 
động hoặc điều phối thông tin chung của mạng lưới quốc 
gia, từ đó phân phối nguồn lực và nắm bắt thông tin theo 
đầu mối.

• Chưa có mạng lưới hoặc hoạt động nào làm cùng nhau, 
có thể coi đó là thiếu một thủ lĩnh chung của các phong 
trào cộng đồng. Điều này dẫn tới việc cộng đồng LGBTI+ 
trẻ có xu hướng làm tự phát và không đi theo một định 
hướng chung về phong trào để cùng nhau thúc đẩy sức 
mạnh cộng đồng.

• Nội dung liên quan đến phân tích bối cảnh rộng hoặc 
phân tích vận động chính sách vẫn còn khó khăn để giúp 
cộng đồng LGBTI trẻ nắm bắt. Khả năng nắm bắt vấn đề 
tổng thể để kết nối giữa những vấn đề lớn và toàn diện 
của cộng đồng LGBTI+ trẻ còn hạn chế.

• Cách duy trì lửa nhiệt huyết của cộng đồng LGBTI+ trẻ 
chưa giữ được một cách trọn vẹn, các hoạt động tập huấn 
và tập trung chưa có sự bền vững.

• Nhiều nhóm còn hạn chế ngôn ngữ (tiếng Anh) để tiếp 
cận và tương tác với các tổ chức quốc tế và khu vực, 
khiến cho mức độ tham gia để học hỏi phát triển bản 
thân, cộng đồng và tạo ảnh hưởng đến phong trào trong 
nước bị hạn chế.

ViLEAD 2018
Cần Giờ Resort

NHỮNG THAY ĐỔI TỪ VIỆC KHÔNG 
CHỦ ĐỘNG NGUỒN TÀI CHÍNH

ViLEAD đứng trước nguy cơ phải ngưng hoạt 
động vì hết kinh phí, nhưng nhờ sự hỗ trợ của 
COC nên VilEAD 2018 được tiếp tục.
Chương trình đào tạo đã phải dời lại sau 3 tháng 
so với dự kiến ban đầu

2018

Phase 1 dự kiến tổ chức vào đầu năm (quý 1-2), 
nhưng do ảnh hưởng dịch CoVid 19 nên dời lại 
tháng 7.
Kết thúc Phase 1, ICS có thông tin tiếp tục được 
tài trợ cho Phase 2. > Tiến trình không được lập 
trước khi diễn ra Phase.

2020

Chưa có chương trình cụ thể hoăc một hoặc 
định rõ ràng mang tính cam kết với cộng đồng 
và ViLEADers tiềm năng.

SAU

2020
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D. KẾ HOẠCH 
TƯƠNG LAI
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Được xem là một mô hình đánh giá và đề xuất (gợi ý) 
sự thăng tiến cộng đồng theo từng giai đoạn, phát triển 
bước tiếp theo nhưng không quên tiếp tục phát triển và 
thuần thục bước trước đó. Câu chuyện của những thành 
viên nòng cốt của ICS hiện nay được trưởng thành từ 
VILEAD đã thay thể cho ban lãnh đạo ICS thời điểm trước 
ViLEAD cho đến 2016. Bên cạnh đó là những thành viên 
ưu tú trong cộng đồng, tham gia vào tiến trình vận động 
quyền và tăng sự hiện diện tích cực của cộng đồng LG-
BTI+ trong xã hội Việt Nam và vùng Châu Á.

LÝ THUYẾT THAY ĐỔI

Tiến trình tiếp theo của dự án vẫn được đặt ra nhiều kỳ vọng 
với những ý tưởng mới, đáp ứng cho bối cảnh và nhu cầu xã hội 
đang chuyển biến rất nhanh. Một bản kế hoạch phác thảo được 
đề xuất tiếp theo ViLEAD (hoặc một tên gọi khác), sẽ được ICS 
xây dựng dựa trên nền tảng chuỗi hoạt động đã thực hiện đáp 
ứng tốt “lý thuyết thay đổi”. Giai đoạn tiếp theo của chuỗi hoạt 
động đào tạo lãnh đạo cộng đồng theo định hướng phát triển 
bền vững và kêu gọi sự chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ của 
các tổ chức, của cộng đồng và của doanh nghiệp trong nước. 
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HƯỞNG LỢI CHO CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
DO V iLEADERS DẪN DẮT:

Tăng kiến thức và kỹ năng cho các cá nhân làm mạnh cộng đồng và tổ chức. Được phê 
duyệt tài trợ các dự án hoăc đươc hỗ trợ về kỹ thuật để hoàn thiện ý tưởng và các dự 
án khác nhau. Truyền lửa cho các thế hệ khác nhau của CBOs để kế thừa và phát triển 
tổ chức.

Nhìn nhận lại những bài học kinh nghiệm của mình, tôi thấy rằng 
mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn, nhưng vào thời điểm lúc đó thì 
mình làm việc quá nghiệp dư và chưa có thước đo lường cho hoạt 
động của mình. Tôi cho rằng mình phải có kế hoạch chi tiết, nghiêm 
túc, và cân nhắc liệu lĩnh vực đó có phù hợp với địa phương của 
mình hay không. Có nhiều hoạt động hiện tại các bạn trẻ đang hoạt 
động chỉ đơn giản là các bạn thích làm chứ không phải là xuất phát 
từ nhu cầu địa phương đang cần. Bản thân tôi sau một thời gian 
tự học tập và trưởng thành, tôi có thể hỗ trợ các bạn trẻ xây dựng 
được chiến lược cho dự án của mình một cách bài bản hơn. Vì thế, 

tuy không còn trực tiếp điều hành nhóm ở Hải Phòng do mình sáng lập, nhưng tôi chia sẻ 
kinh nghiệm và hỗ trợ lớp kế thừa để các bạn lãnh đạo sẽ có thể phát triển tổ chức vững 
mạnh hơn. Và không chỉ cho các bạn của nhóm, và các nhóm khác, ví dụ việc tôi chia sẻ 
như là một giảng viên ViLEAD 2020 để đồng hành cùng các bạn trẻ cũng với tinh thần đó.
- Mr. Quang Anh - ViLEADer 2014, Mentor 2018 - 2020

Tài l iệu này được sử dụng như một bản tổng hợp định tính đánh 
giá về tính hiệu quả và so sánh sự tương thích với mô hình lý 
thuyết thay đổi của Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo 
LGBTI+ Việt Nam. So với mục tiêu ban đầu của ViLEAD, thì 
chương trình đã đạt được các tiêu chí đề ra và mang lại lợi ích 
cho chính cộng đồng thụ hưởng.

Yếu tố nền tảng để giúp cho sự thành công và vững chắc đó là 
truyền đạt lại những trải nghiệm và bài học kinh nghiệm của thế 
hệ đi trước. Những kinh nghiệm được tích lũy và chia sẻ giúp 
làm đầy sự hiểu biết của thế hệ lãnh đạo trẻ.

TẠI SAO PHẢI XÂY DỰNG
LỚP KẾ THỪA?

Sự sáng tạo và năng lực của các thế hệ mới ngày càng mạnh mẽ, 
tuy nhiên để đinh hướng tốt cho những sáng tạo và ý tưởng này 
đi đúng hướng và tiết kiệm nguồn lực (thời gian, nhân lực, tài 
chính, ý tưởng, v.v…), cần thêm những Mentor trong một hành 
trình dài hơi.
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Về ViLEAD 2018, Mộc ấn tượng với những buổi chia sẻ về nhân 
quyền, giá trị bản thân, kỹ năng quản lý tài chính và đặc biệt là phẩm 
chất lãnh đạo. Theo Mộc, một người lãnh đạo giỏi không chỉ vững 
về kiến thức chuyên môn mà còn biết tạo điều kiện để mọi thành 
viên phát huy toàn bộ năng lực. Sau khóa học, Mộc đã có định 
hướng chiến lược hoạt động cho dự án tốt hơn so với trước đây. 
Mộc còn học được nhiều kỹ năng cần có ở một người lãnh đạo 
như trao quyền, thỏa hiệp, thiết lập và bám sát các nguyên tắc 
hoạt động để không chỉ vận hành dự án một cách hiệu quả mà còn 
có thể xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc nhóm.
ViLEAD 2018 là ngôi nhà tinh thần thứ hai để Mộc cảm thấy được 
thuộc về và được tiếp thêm nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho 
cộng đồng LGBTI+. Mộc hy vọng sẽ có những buổi gặp mặt hậu 
ViLEAD để mọi người trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và truyền 
cảm hứng cho nhau trong hoạt động cộng đồng LGBTI+.

PHỤ LỤC 1: CÂU CHUYỆN VỀ SỰ THAY ĐỔI

HUỲNH OANH (MỘC)
DỰ ÁN INSIDE OUT
Đến ViLEAD 2018 dự án INSIDE 
OUT để chăm sóc sức khỏe tâm trí cho 
những nhà hoạt động xã hội – người luôn 
lan tỏa giá trị sống tích cực và không 
ngừng đấu tranh cho quyền lợi cộng đồng 
nhưng đôi khi chính bản thân họ lại bị mắc 
kẹt trong việc chữa lành chính mình. Kết 

thúc khóa học, Mộc đã biết cách điều chỉnh dự án sao cho thực 
tiễn hơn với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thành viên ViLEAD khác 
cũng như từ người hướng dẫn của mình.

MINH HÀ
DỰ ÁN CÔNG DÂN TOÀN CẦU
Trải qua những ngày của ViLEAD 2018 
trong sự tiếc nuối. Lý do: “Nếu biết ViL-
EAD hay như vậy, lẽ ra mình phải tham 
gia từ trước để không mắc những sai 
lầm không đáng có!” Điều ấn tượng nhất 
mà Minh Hà học được từ ViLEAD là một 
người lãnh đạo tốt cần biết đề cao quyền 

tự quyết, đồng thời trao quyền và tạo tính sở hữu cho người 
khác để nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng của họ.

Minh Hà đem đến ViLEAD 2018 dự án “Khóa học Công dân toàn 
cầu cho trẻ em”. Đây là phần nối tiếp của chuỗi dự án ‘Bòn Bon’ 
mà Minh Hà và các đồng sự đã phát triển trong năm 2016 về bạo 
lực lời nói và năm 2017 về bạo lực học đường. ‘Bòn Bon’ đã 
gặt hái nhiều danh hiệu như giải Nhì cho dự án có triển vọng và 
tạo ảnh hưởng tích cực cho xã hội do UNICEF trao tặng năm 
2016; Giấy chứng nhận dự án xuất sắc năm 2017 trong chương 
trình “Sáng tạo dự án cộng đồng” do quỹ Hoa Phong Lan tài trợ.
Minh Hà tự nhận xét mình có tầm nhìn và định hướng rõ ràng hơn 
nhờ những gì đã được học từ ViLEAD 2018. Ngoài ra, Hà còn biết 
cách tìm kiếm và duy trì nguồn lực cho dự án của mình, đồng thời 
có khả năng lên kế hoạch dài hạn 1 – 2 năm thay vì chỉ 1 – 3 tháng 
so với trước đây.
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PHỤ LỤC 2: CÂU CHUYỆN ĐIỂN HÌNH

NGÔ LÊ PHƯƠNG LINH
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ICS
Là Giám đốc Điều hành của Trung tâm ICS, 
trong suốt những năm hoạt động, Linh đã 
học hỏi, trải nghiệm và lãnh đạo các hoạt 
động khác nhau nhằm vận động cho quyền 
của người LGBTI+ ở Việt Nam và trên thế 
giới.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Đại học Hoa Sen, TP.HCM, Linh tham 
gia hoạt động đầu tiên cùng ICS với vai trò llla2 một học viên của 
kháo học ViLEAD - Vietnames LGBT Leadership Development 
Program năm 2015. Ngay sau đó, Linh đã trở thành một torng 
những nhân vật chủ chốt của Ban Tổ Chức VietPride tại TP.HCM 
năm 2015 - 2016 và là tư vấn viên chuyên môn của Trung tâm ICS 
góp phần làm nên thành công của rất nhiều chương trình trong 
năm 2016. Năm 2017, Linh trở thành Cán bộ Dự án của chương 
trình Work with Pride với mục tiêu cải thiện môi trường làm việc 
và chính sách đối với người lao động là LGBTI+. Cũng trong năm 
đó, Linh bắt đầu tham gia sâu hơn vào các hoạt động ở khu vực 
Châu Á và quốc tế, trở thành sinh viên của chương trình YSEALI 
do chính phủ Mỹ tài trợ, và được bầu làm thành viên Hội đồng 
Quản trị trẻ nhất đại diện khu vực Đông Nam Á của Hiệp hội 
người Đồng tính, Song tính, Chuyển giới và Liên giới tính Quốc 
tế, khu vực Châu Á (ILGA Asia). Là một cựu sinh của nhiều chương 
trình nâng cao năng lực và giao lưu quốc tế khiến Linh có được cái 
nhìn toàn diện hơ về các vấn đề của đất nước và khu vực.

Với tinh thần không ngừng học hỏi, trong năm 2019 Linh cũng đã 
hoàn thành chương trình đào tạo Giám Đốc Điều Hành (CEO) của 
trường Doanh nhân PACE, và chính thức trở thành Giám đồc Điều 
hành của Trung tâm ICS, cũng như tái đắc cử vào vai trò đại diện 
Đông Nam Á trong Ban Điều Hành của ILGA Asia.

Trước khi tham gia ViLEAD 2014, tôi có tham gia một số hoạt 
động của cộng đồng đồng tính nữ, các bạn trong 1 cộng đồng có 
giao lưu với nhau và hoạt động chia sẻ những nhu cầu rất cơ bản 
thôi mà mọi người không nhìn thấy những vấn đề xung quanh. 
Nhưng khi tham gia ViLEAD thì tôi được làm việc với những cộng 
đồng khác, và sau đó là không chỉ trong nước, mình lắng nghe 
được nhiều người và hiểu nhiều vấn đề hơn. Tôi nghĩ rằng, khi 
mình chưa biết đến một cái vấn đề gì đó thì mình sẽ không biết là 
mình cần nó, khi minh biết là có điều này tồn tại thi mới biết đó là 
mong muốn của cá nhân mình.

Tương tự như vậy, về sau khi biết mình có thể tham gia các hoạt 
động vận động luật ở tầm quốc gia và sau đó là các hoạt động ở 
tầm vùng và quốc tế. Lần đầu tiên tham gia với tâm thế là lắng nghe 
và để mình hiểu được hơn về những cộng đồng khác, vì trước đó 
tôi chưa từng nghe và chưa thấy nên mình không nghĩ về cộng 
đồng đó, mà đi ra ngoài mới hiểu nên mang về xây dựng cộng đồng 
trong nước.

Trở về với các hoạt động trong nước, tôi gợi ý với ICS và làm board 
của ILGA thì trong các văn bản sẽ đưa chữ ‘I’ vào để tăng sự hiên 
diện của cộng đồng. Nếu ai thắc mắc ‘I là gì?’ thì chúng ta cũng có 
cơ hội để chia sẻ thông tin, người liên giới tính họ nhìn thấy thì 
cũng biết rằng ICS đang tìm kiếm họ, hoặc là cá nhân tôi cũng tìm 
và hỗ trợ một số bạn để phát triển cộng đồng của các bạn. Hiện 
nay, tầm mức hoạt động đang có ở mức kết nối mạng lưới, tuy 
nhiên chưa có được các can thiệp cụ thể. 

Hỗ trợ cho tiến trình: Khi gặp các bạn ở khu vực vùng thì tôi có cơ 
hội chia sẻ các bài học kinh nghiệm, ví dụ về hôn nhân đồng giới 
trong bối cảnh các quốc gia khác ở Châu Á, mang lại nhiều lợi ích 
cho việc xây dựng các hoạt động và chiến lược hành động để áp 
dung tại Việt Nam.
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PHỤ LỤC 2: CÂU CHUYỆN ĐIỂN HÌNH

TRƯƠNG NHƯ NGỌC
CÁN BỘ DỰ ÁN ICS
Ngọc là thành viên sáng lập nhóm Cộng 
đồng LGBT Vĩnh Long. Bắt đầu tham gia các 
hoạt động vận động chính sách cho cộng 
đồng LGBT từ năm 2013, Ngọc cũng là một 
trong những học viên đầu tiên của chương 
trình Nâng cao năng lực lãnh đạo cộng đồng 
LGBT Việt Nam - ViLEAD 2014. Với sự nỗ 

lực không ngừng trong việc kết nối cộng đồng trên khắp cả nước, 
Ngọc là người đóng góp rất lớn trong việc thành lập nên mạng 
lưới 4LINK nhằm kết nối cộng đồng LGBTI của 3 miền Bắc – Trung 
– Nam. Từ năm 2016 đến nay, 4LINK đã tổ chức được rất nhiều 
hoạt động, sự kiện cho cộng đồng LGBTI+ tại nhiều địa phương.

Cũng trong suốt thời gian này, Ngọc gắn bó với các hoạt động của 
Trung tâm ICS với vai trò là tư vấn chuyên môn, diễn giả… Năm 
2018 đánh dấu cột mốc Ngọc trở thành nhân viên chính thức của 
ICS và đồng thời tiến thêm một bước lớn trong sứ mệnh kết nối 
cộng đồng LGBTI+ trên khắp cả nước vì tự hào và bình đẳng của 
mình. Bên cạnh đó, Ngọc còn là người thiết kế nội dung và điều 
phối chính cho các hoạt động thuộc mảng kiến thức SOGIE tại 
nhiều trường học.

Sau khi học ViLEAD 2014 về là tôi thành lập nhóm Vĩnh Long tổ 
chức nhiều hoạt động khiến cho nhóm của mình ở Vĩnh Long được 
đa dạng, tôi thay đổi nhất đó là nhìn nhận thay đổi về các bạn đồng 
tính nam với sự tôn trọng và công bằng hơn. Sau đó tôi phát triển 
mạnh nhóm Vĩnh Long bao gồm các bạn đủ trong cộng đồng LG-
BTI+ luôn chứ không chỉ là đồng tính nữ hay song tính, và làm cho 
cả nhóm cũng lan tỏa tinh thần đa dạng đó.

2016 thì tôi bắt đầu tham gia vào trung tâm ICS với vai trò là người 
tổ chức các hoạt động cho ViLEAD, và tôi có cơ hội để phát triển 
bản thân và xây dựng hoạt động cho chương trình ViLEAD. Cho 
tới bây giờ thì tôi vẫn hỗ trợ các bạn về việc viết đề xuất và tổ chức 
các hoạt động để dìu các bạn vững hơn và đi đúng tinh thần đa 
dạng giới đó. 

Có hai giá trị lớn nhất mà tôi nhận được là:

(1) Cách giải quyết vấn đề trong nhóm,
(2) cách truyền lửa và giữ lửa cho nhóm. Ở vai trò từ 2018 – nay 
với vai trò là người tổ chức, thì theo dõi được quá trình thay đổi 
và trưởng thành của các em và tiếp tục truyền lửa cho các em 
ViLEAD mới cùng như giữ ngọn lửa đó cho nhóm Vĩnh Long dù 
em không làm việc trực tiếp nhưng vẫn thúc đẩy tinh thần cho các 
bạn.

Tôi thấy khóa học tuyệt với mở ra cho tôi nhiều giá trị cũng làm 
thay đổi cuộc đời tôi là ViLEAD 2014, từ cô bé không biết gì cho 
tới từng mùa, tôi đã thay đổi và trưởng thành hơn, để đến bây giờ 
tôi quản lý chương trình ViLEAD và truyền ngọn lửa ấy cho các 
bạn trẻ hơn mới tham gia. Dù là công việc không phải đơn giản và 
ngày càng đối diện với những vấn đề phức tạp hơn, nhưng đó là cơ 
hội để tôi phát triển. Tôi thực sự tự hào về hành trình của bản thân.

Mùa đầu tiên tôi tham gia so ra là non nớt nhất so với các bạn 
vì tôi chưa tham gia hoạt động gì, nên tôi không có kiến thức cơ 
bản nào, tuy nhiên tôi được các anh chị hỗ trợ rất lớn. Cộng đồng 
trước khi tôi đến với ViLEAD là chỉ có 4-5 bạn trong cộng đồng 
LGBT. ViLEAD làm cho nhận thấy rất nhiều vấn đề, sự khác biệt và 
cả những điều mới mẻ mà khiến tôi thực sự bối rối trong lần đầu 
tiên tham dự.
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NGUYỄN THIỆN TRÍ PHONG
CÁN BỘ DỰ ÁN ICS
Là một trong những cộng tác viên của ICS 
từ 2011, Phong đã tham gia vào quá trình 
tổ chức của nhiều sự kiện lớn như Flash-
mob Yêu Là Yêu 2012, Ngày hội Thức tỉnh 
đón Cầu vồng – IDAHOT, VietPride Sài 
Gòn, Hội thảo Quốc gia, cùng hàng trăm 
hội thảo, tập huấn cộng đồng và đối thoại 

với các nhà làm luật. Năm 2015, sau khi hoàn thành khóa tập 
huấn Nâng cao Năng lực Lãnh đạo cộng đồng LGBTI Việt Nam 
– ViLEAD, Phong chính thức trở thành nhân viên ICS với vai trò là 
Trợ lý Dự án vận động quyền cho người chuyển giới, Quản trị viên 
của nhóm Cộng đồng Người chuyển giới Việt Nam - TransCore và 
trang Facebook TransCore VN, tham gia trực tiếp vào tiến trình 
vận động Luật Dân sự 2015 và Luật Chuyển đổi Giới tính

Trong giai đoạn đào tạo thế hệ lãnh đạo kế thừa tiến trình vận 
động 2016 - 2018, Phong đóng vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ 
cho các nhóm cộng đồng tại các tỉnh miền nam (Huế, Đà Nẵng, 
Đak Lak, Khánh Hòa, Sài Gòn, Cần Thơ, Vĩnh Long) thông qua các 
khóa tập huấn nâng cao năng lực NextGEN và ViLEAD.

Với kinh nghiệm từng tham gia các chương trình quốc tế như: 
Diễn đàn nhân dân Asean (ASEAN People’s Forum – APF), Sự kiện 
Tự hào LGBT Asean (ASEAN Pride) năm 2012 tại Phnom Penh, 
Họp chiến lược Khu vực ASEAN (Regional Strategy Meeting, Kua-
la Lumpur, 2017), Tập huấn Sử dụng Mạng xã hội (Digital Security 
Training, tổ chức bởi ILGA, 7/2017),

Hội nghị ILGA châu Á 2017, cũng như chia sẻ câu chuyện của mình 
với Stories of Being Me (thuộc dự án Being LGBTI in Asia – 2014), 
Phong đã góp phần đưa hình ảnh cộng đồng LGBTI ra quốc tế và 
cũng mang kinh nghiệm của bạn bè quốc tế nhằm chia sẻ, trao 
đổi với cộng đồng LGBTI trong nước thông qua lồng ghép vào các 
buổi chia sẻ, kết nối, giao lưu với cộng đồng LGBTI.  Là một người 
đa di năng, ngoài việc làm tốt các công việc dự án, Phong còn là 
một cán bộ quản lý văn phòng và phụ trách truyền thông trên 
trang Facebook ICS Center và ICS Hub – The Café & Library, cũng 
như quản lý các hoạt động/ sự kiện diễn ra tại ICS Hub.

Tôi có khá nhiều cơ hội để học hỏi và thể hiện bản thân khi tham 
gia làm việc với ICS như một nhân tố hõ trợ cho cộng đồng. Tính 
cách của tôi cũng có sự thay đổi nhiều, ảnh hưởng từ công việc. 
Trước 2015 thì khá là cứng nhắc và làm theo quy định nguyên tắc, 
sau đó 2016 trở đi tôi thay đổi nhận thức khi tiếp xúc và hỗ trợ 
nhiều cho các bạn, lắng nghe câu chuyện và những trăn trở khó 
khăn của các bạn khi làm dự án cộng đồng. Và từ đó mình xem lai 
có cách nào để mình hỗ trợ, linh hoạt cho các bạn làm việc hiệu quả 
hơn. Điều tôi học hỏi thêm nữa là đặt mình vào vị trí của các bạn. 
2018 tôi có tham gia ILGA châu Á, tham gia diễn đàn nói chung, và 
có thể cố vấn cho các bạn trong phần trình bày dự án. 2018-2019 
bắt đầu tôi làm mentor như tạo chiến dịch truyền thông, huy động 
sự tham gia của mọi người, quản lý tài chính và quản lý dự án, cách 
viết dự án, tạo truyền thông. Từ đó công việc cũng gắn bó với các 
bạn của cộng đồng.
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MAI NHƯ THIÊN ÂN
BAN CỐ VẤN/ BAN GIÁM KHẢO
TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 
NHU CẦU CỘNG ĐỒNG CHUYỂN GIỚI 
NAM TẠI VIỆT NAM
Anh hiện đã có hơn 7 năm kinh nghiệm 
trong hoạt động xã hội về quyền của người 
LGBT nói chung và chuyển giới nói riêng. 
Ngoài việc là một trong BTC VietPride Sài 

Gòn, anh cũng từng tham gia những dự án lớn nhỏ khác nhau như 
IDAHOT, Diversity, hỗ trợ dự án Trường Học Cầu Vồng với các 
trường đại học lớn, tham gia góp ý vận động luật Chuyển đổi giới 
tính tại Việt Nam. 2016, Ân tham gia ILGA World Conference tại 
Bangkok.

Anh chia sẻ về sự nỗ lực của mình khi tham gia các hoạt động 
mang tầm quốc tế, để làm mạnh mẽ sự hiện diện của cộng đồng 
TG nói riêng và người LGBTI+ nói chung tại Việt Nam ra thế giới. 

Trong quá trình tham gia, tuy ILGA World có 1 nội dung tổng hợp 
những luật, nhu cầu, vấn đề tại châu Á, và Đông Á nhưng em không 
bao giờ thấy VN trong đó. Em phát biểu về tình hình tại VN về 
‘Luật chuyển đổi giới tính’, sau đó ATPN họ liên hệ liền và năm sau 
thì có cập nhật VN trong đó, nên việc lên tiếng cho đất nước của 
mình là điều nên làm vì họ chưa biết tới. Những năm sau đó thì 
thấy mật độ thông tin về Việt Nam trong ILGA Asia đã tăng lên rất 
nhiều và bắt đầu có sự đồng đều hơn để VN lên tiếng nói chung”.

Bản thân Ân cũng thăng tiến rất nhiều qua quá trình tham gia 
ILGA: “Em cảm nhận trong suốt quá trình học 4 năm thì lên level, 
từ A đến B, nhưng tham gia ILGA xong năm 2016 là đi từ B đến 
D luôn, lên level rất nhanh, mình học được rất nhiều các kỹ năng, 
kiến thức. Thực sự rất hữu ích và mở ra cho em một tầm nhìn mới.”

ViLEAD | 58 



NGÔ LÊ PHƯƠNG LINH (Ms.) - Giám đốc
linh.ngo@ics.org.vn
40/28 Phạm Viết Chánh, P. 19, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
+84 28 2253 2084  |  info@ics.org.vn  |  www.ics.org.vn

TĂNG QUYỀN CỦA CỘNG ĐỒNG LGBTI+ 
VIỆT NAM VÌ TỰ HÀO VÀ BÌNH ĐẲNG.

SỨ MỆNH

Trung tâm ICS là tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ 
(người đồng tính, song tính, chuyển giới và đa dạng giới) tại Việt Nam 
có sứ mệnh liên kết và xây dựng cộng đồng LGBTI+ sống tích cực, vận 
động và bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTI+. Thành lập năm 2011 
với tiền thân là Nhóm ICS bao gồm các thành viên đại diện cho các 
diễn đàn của cộng đồng, Trung tâm ICS chú trọng vào việc thay đổi 
nhận thức xã hội thông qua tác động truyền thông. Bên cạnh đó là 
các hoạt động đa dạng như tập huấn, hội thảo, tổ chức sự kiện, cung 
cấp dịch vụ tư vấn, các khóa học nâng cao năng lực và tăng quyền 
của các cộng đồng LGBTI+ tại Việt Nam, Trung tâm ICS mong muốn 
có thể trao quyền cho cộng đồng có thể nói lên tiếng nói của mình, 
và vận động cho những quyền con người chính đáng của mình.

VỀ TỔ CHỨC
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